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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU – Rok A
KOŹLA 15.11.2020
WIEDZA – gdy istnienie staje się świadomym odczytywaniem
ks. Andrzej Hładki

INTENCJE MSZALNE – 15.11.2020 r. – 22.11.2020 r.
SOBOTA 14.11.2020 Sobota XXXII tyg. zwykłego
BOGACZÓW godz. 13.00: +Michał GAJKOWSKI – Msza
św. pogrzebowa
KOŹLA godz. 16.30: +Rozalia, +Michał ZAPOTOCZNI
oraz +Janina, +Stanisław, +Helena RÓWNICCY oraz
+Franciszka (ona) i +Maria
(w sobotę wieczorem o godz. 17.45 niedzielna w LIPNIE)
NIEDZIELA 15.11.2020 33 NIEDZIELA ZWYKŁA
LIPNO w sobotę wieczorem– godz. 17.45: +Maria
OPIECZONEK – 2 r.śmierci, Władysław OPIECZONEK,
+Antoni RUTKOWSKI
WYSOKA – godz. 8.30: +Andrzej GODLEWSKI
BOGACZÓW – godz. 10.00: +Michał, +Krystyna,
+Michał WASYŁYK oraz ++z rodziny
KOŹLA – godz. 11.45: o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie JARCZYK
LETNICA - godz. 13.15: +Stanisława, +Julian, +Ludwik
LATO, +Waldemar KRAWCZYK
PONIEDZIAŁEK 16.11.2020 Poniedziałek XXXIII tyg.
zwykłego w diecezji za Parafian
ŚRODA 18.11.2020 Bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.
(wsp. obow.)
KOŹLA godz. 17.30: +Wojciech CISZEWICZ – 13 rocz.
śmierci
CZWARTEK 19.11.2020
Czwartek XXXIII tyg.
zwykłego
BOGACZÓW - godz. 17.30: dzięk.-błag. w 22 rocznicę
urodzin Kamili o Boże błogosławieństwo

PIĄTEK 20.11.2020 Św. Rafała Kalinowskiego, prezb.
(wsp.obow.)
KOŹLA godz. 17.30: o Boże błogosławieństwo i dary
Ducha Świętego w rodzinie WOŹNIAK
SOBOTA 21.11.2020
Sobota Ofiarowanie NMP
(wsp.obow.)
KOŹLA godz. 16.30: ++Przyjaciele: +Roman, +Gabriela,
+Marek, +Piotr, +Ewa, +Tomasz, +Renata
(w sobotę wieczorem o godz. 17.45 niedzielna w LIPNIE)
NIEDZIELA 22.11.2020
JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA (urocz.)
LIPNO w sobotę wieczorem– godz. 17.45: dzięk.-błag. o
zdrowie i potrzebne łaski dla Konrada SOŁOWIEJ w jego
40 urodziny
WYSOKA – godz. 8.30: +Tadeusz, +Agnieszka, +Roman,
+Nepomucena (ona), +Szymon, +Karol i jego zmarła żona
+Jadwiga oraz +Stefania - ++z rodz. SAMOCIAK
BOGACZÓW – godz. 10.00: +Józefa (ona), +Marian,
+Janusz DMYTROWSCY oraz +Anna, +Antoni, +Maria,
+Irena z rodziny KORYLUK
KOŹLA – godz. 11.45: +Antoni MIARKA – 19 rocz.
śmierci
LETNICA - godz. 13.15: +Stanisława (ona), +Adam,
+Tadeusz, +Stanisław TOMCZYK

Ogłoszenia duszpasterskie - skrót

5. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów
bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia
swego i bliźniego. ZOSTAŁY ZAOSTRZONE przepisy

XXXIII Niedziela zwykła w ciągu roku – 15.11.2020 A.D.
1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą
niedzielę (22 listopada) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz.
17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz.
10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie (z Wypominkami)
w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w
następującym porządku:
W BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w
środę i piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o
16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w
środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnia Niedziela
roku
liturgicznego
–
Święto
Patronalne
Zielonogórsko
–
Gorzowskiego
Wyższego
Seminarium Duchownego w Gościkowie - Paradyżu.
Taca przeznaczona jest na Wyższe Seminarium
Duchowne w Paradyżu.

bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE
WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ
MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI,
MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w
LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej
MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w
WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w
BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE
PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY
kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są
wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie
z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit
osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie
1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej
niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust.
PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY
INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE
ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy
szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na
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czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos.
Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez
skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy
wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię
świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w
komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w
procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom
chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy
procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy
lub kłaniamy się głęboko.

6. Normy sanitarne podczas pogrzebu: Jak informuje
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej
Górze,
zgodnie
z
aktualnie
obowiązującym
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października
br. nie ma zakazu wnoszenia trumny do wnętrza
kościoła podczas ceremonii pogrzebowej. Natomiast
otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone.
(www.gis.gov.pl ).
7. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach
oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu
parafii na Facebooku.
8. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy
religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można
nabywać
tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość
Niedzielny” (6 zł).
9. Listopad jest miesiącem szczególnej modlitwy za
tych, którzy odeszli do Pana. Z powodu epidemii nasze
życie w najbliższym czasie będzie bardziej
skoncentrowane w domu. Po raz kolejny będzie to
większe wyzwanie, aby odkrywać rodzinę jako Kościół
domowy i praktykować modlitwę rodzinną. Na stronie
internetowej zamieszczam propozycję celebracji
domowej. Można użyć ją w kręgu domowym i w ten
sposób modlić się za zmarłych z rodziny i nie tylko.
Zob. Link:
https://kartkazliturgii.pl/images/pdf/Modlitwa_rodzinna_
za_zmarych.pdf
10. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed
Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą
oraz
dla
młodzieży
i
rodziców
młodzieży
przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest
udzielona dyspensa. Na razie proszę by dzieci i młodzież
przy obecnych obostrzeniach (co najmniej do końca
listopada) lepiej by byli z Rodzicami w domu i łączyli

się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV,
radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i
dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem chociażby
z
tej
strony:
https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania
11. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org )
znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają
miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje
włączona przez całą dobę.
13. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – troje
anonimowych darczyńców (D,T,J), przygotowanie
naczyń liturgicznych do kościoła w Lipnie – p.
Remigiusz Jarczyk; ryza papieru – anonimowy
darczyńca (S), bielizna kielichowa wraz z palką –
anonimowy darczyńca (K); LETNICA: dary na stół – p.
Jan Janowski; STERKÓW: dary na stół – p. Małgorzata
Wilk.
15. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę
Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki
świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i
miłości – zdrowia duszy i ciała.
ks. Andrzej Hładki – proboszcz

do Ewangelii Mt 25,14-30
Kiedy zapalą się pochodnie
skrywanych marzeń o
owocowym drzewie
na którym rozkoszny owoc
utraciło
i obrodziło?
Kiedy usłyszę szum
gołąbeczki
pięknej, miłej, przychodzącej
a wielbłądy odległych słów
przyniosą kosztowności z
Efy?

Kiedy zobaczę niewiastę mądrą
i dzielną
bojącą się Pana, a nie lękającą
się życia,
dbającą o dom – Boży;
wystarczy bliżej podejść?
Kiedy docenię talenty
codziennych uśmiechów
rozdane – bo pomnożone
modlitwą,
aż kosze ułomków zebrane
nakarmią smutnych i
marudnych?
To jest DZISIAJ.
(ks. Andrzej Hładki – 2017 A.D.)

Modlitwa z dziecięcych lat:
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